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Beruházás

Jedden már eldöntötték a sorrendet
Az idei költségvetés elfogadása után Jedd önkormányzata meghatározta az idei feladatok és nagyobb beruházások listáját. Ezek
anyagi fedezete többnyire kormányprogramokból (állami alapok),
európai pályázati támogatásokból, megyei és helyi költségvetési
forrásokból lesz biztosítva – tudtuk meg Bányai István polgármestertől.
Nagy figyelmet fordítanak az előző időszakban elkezdett projektekre, így kormányprogram révén befejezik a vízhálózat bővítését,
európai alapokból a jeddi sportöltözőt, saját és uniós forrásból folytatják a csatornahálózat kiépítését Jedden, befejezik a buszmegállók
modernizálási projektjét a község területén várakozók kialakításával.
A közvilágítás bővítését is tervezik ott, ahol kérés van erre, továbbá
folytatják az európai alapokból finanszírozott, a szegénység felszámolását, a társadalmi kirekesztődést és az iskolaelhagyást megelőző
programjaik (POCU1 és POCU2) megvalósítását, a POCU1 idén be
is fejeződik.
Új projektek tekintetében egyaránt költenek tanulmányok készíttetésére, engedélyek beszerzésére, valamint beruházásokra,
munkálatokra – derült ki. Így elkészítik a község összes utcájának
megvalósíthatósági tervét aszfaltozás céljából, frissítik Kebele, Kebeleszentivány és Agárd kultúrotthonainak felújítási projektjeit, elkészítik a geológiai tanulmányt Kebele, Kebeleszentivány és Agárd
szennyvízcsatorna-hálózata kiépítése céljából, továbbá új utcákat és
utakat telekkönyveztetnek.
A megvalósítások sorában öt községbeli utca aszfaltozását tervezik, elkezdik a ravatalozó építését Agárdon, járdákat javítanak, felszereléseket vásárolnak az önkéntes vészhelyzeti szolgálat számára,
valamint bővítik a szemétszállítási szolgáltatást, úgy, hogy a lakások
elől havi szinten elszállíttatják a szelektív hulladékot is.
Céltudatosak

Bállal is gyűjtenek a tűzoltók
Harmadszor rendeztek bált a szeredai tűzoltók, amelynek célja
egyrészt a sok munka utáni szórakozás és együttlét, másrészt megköszönni a közösségnek az eddig kapott sok-sok támogatást.
A bálon
mintegy kétszáz személy
vett részt, és
a remek hangulat is közelebb vitte a
rendezőket a
célhoz: 843
sorsjegy kelt
el a nyereménytárgyak megszerzése érdekében, továbbá 1600 lej
adomány is begyűlt magánszemélyektől, vállalkozóktól. Ebből összesen hatezer lejt tud saját célra fordítani az egyesület – mondta el
Kacsó István parancsnok.
A tavalyi bál bevételeiből is ugyanekkora összeget tudtak hasznosítani, azt akkor az adományokból vásárolt tűzoltó terepjáró autó
felszerelésére fordították. Az idei összeget is hasonló célra fordítják:
egy hétezer litres tartálykocsit szeretnének vásárolni. A magyarországi testvérváros, Szerencs katasztrófavédelmi hivatala kivont a forgalomból egy tűzoltó autót. Ezt a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
átvenné a várostól, majd feljavíttatná és Szeredának adományozná,
amely hajlandó átvállalni a javítás anyagi terhét is. Remélhetőleg a
tavasz folyamán az autó használható állapotban megérkezik, a bálban gyűlt összeget pedig arra fordítanák, hogy felszereljék azt a
szükséges tömlőkkel és vízpumpával. Ennek a tartálykocsinak sokkal nagyobb hasznát venné a település, de az egész vidék is, hiszen a

jelenlegi csupán 1800 litres.
A csapat tavaly 34 tűzesetnél és 16 műszaki mentésnél dolgozott
a kisvárosban és húsz más településen, de a tűzoltás, éles bevetések,
versenyek és felkészülés mellett karitatív és közösségi tevékenységet
is végeznek, 2018-ban mintegy háromezer órát dolgoztak a közösségben, ám ezt a számot a tavaly jóval meghaladták. Az egyesület
a tavaly mintegy 35 ezer lej bevételre tett szert pályázatokból, adományokból és tevékenységeiből, ebből 18 ezret költött fenntartásra,
működésre és az utánpótláscsapat táboroztatásra.
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Weöres Sándor

A tartalomból

A medve töprengése
Zöldövezet

Játszóhelyeket építenek Jedden
A napokban elkezdődött egy újabb játszótér építése a jeddi óvoda udvarán.
Ez a magyar kormány támogatásával zajlik a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége révén. A községi iskola két játszótér
kialakítását pályázta meg, a másik hasonló létesítmény Kebelében
valósul meg. Jedden
már az elmúlt évben
felújították az udvart
és épült is jól felszerelt játszótér az óvoda
kibővítését és felszerelését célzó projekt
keretében.
Bányai István polgármestertől megtudtuk, hogy az önkormányzat a község településének más pontjain további játszóhelyeket tervez kialakítani az idén. Megvizsgálják, hogy
hol lehetne parkot, zöldövezetet is kialakítani, és ezekben is helyet
kapnának játszóterek, de ahol ez nem lehetséges, ott iskolaudvarok,
közterületek vagy az újonnan kiépült új utcák végei jöhetnek szóba,
ahol egy-egy csúszdát, hintát, pihenő padot helyeznek el, hogy minél
több helyen játszási lehetőséget biztosítsanak a kisgyerekeknek. Erre
a célra a helyi költségvetésben 50 ezer lejt különítettek el az idei
évre, ebből vásárolnának játszótéri elemeket. Ha terveket készítenek
parkosításra és játszóterek építésére, az 5-10 ezer eurót is felemészthet, ehelyett jóval több játszótéri elemet tudnak megvásárolni. A kivitelezést helyileg oldanák meg, közösségi munka révén.
Pénzügy

Üti a széle a hosszát
Idei első soros ülésén a Nyárádmente Kistérségi Társulás elfogadta a tavalyi évről szóló pénzügyi és tevékenységi beszámolót, valamint az idei évre tervezett költségvetést.
Eszerint a tavalyi évben a szervezetnek 219.694 lej jövedeleme
volt az önkormányzati hozzájárulásokból, továbbá pályázat útján
nyert 11.456 lejt a Bethlen Gábor Alaptól 79.571
lejt a Maros Megyei Tanácstól a kistérségi nyári
rendezvények megszervezésére. A szervezet tavaly 224.124 lejt költött
működési költségekre.
A 2020-as évre a
társulás közgyűlése 172.378 lejes bevételt és ugyanekkora kiadási
oldalt fogadott el. Az összegből a tervek szerint 3 ezer lejt költenének
irodai fogyóanyagokra, 2,5 ezret kiszállásokra, 7 ezret üzemanyagra, 9,6 ezret kistérségi lapra, közel 140 ezret személyzeti bérekre,
2,5 ezret eszközbeszerzésre, 5 ezret autófenntartásra, 3 ezret banki
költségekre.
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Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
-Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
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Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok:
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.
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Barlangból kinézzek-e?
fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odu-méz?
ez a kérdés de nehéz!

Közterület

Útmutatás a mindennapi harcokban

Farsangi alakoskodás és tánc

– Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester beszéde Bocskai István szobránál –

Bocskai Istvánt
1605-ben
ezen a napon választották Erdély
fejedelmévé. Igen
rövid fejedelemsége elég volt ahhoz,
hogy jó irányba
fordítsa és döntően meghatározza a
következő évtizedek eseményeinek
alakulását. Bocskai
a rendelkezésére álló időt nagyszerűen használta
fel. Egy ősz és tél alatt sikerült az osztrákot és
törököt kiűznie Magyarországról és Erdélyből.
Kitartásáról, bátorságáról ma is példát kell vennünk. Bocskai öröksége kötelez, hiszen a fejedelem máig ható örökséget hagyott ránk. Végrendeletében a következőket írta:
“Intyük a Nemes Országot Erdéllyt, mint
édes Hazánkat, sőt meg-maradásoknak örökségéért az Istenre kénszerittyük ez egy dologról.
Látván mind jelenvaló, mind következendő állapottyokat, hogy a Székelly Nemzettséget a mi
töllünk nékik adott szabadtságban tartsák meg,
és successorunkat is intjük, erre légyen fő gondgya. Igy mind az Országnak és mind magának a
birodalma örökösebb lehet. A Székelységet pedig
mind kedves hiveinket intyük fejenként, szolgállyanak hiven Hazájoknak, és az Országban szép
egyességgel alkuván, igyekezzenek az egész Magyar Nemzetségnek meg-maradására.”
Ezt az örökséget ma is próbáljuk megőrizni,
ápolni és tevőlegesen hozzájárulni. Hiszen magyar iskolákban tanulhatnak gyermekeink, nyelvi
jogainak vannak. Erős öntudattal rendelkező, virágzó közösségünk van. Ezt kell megőrizzük és
erősítsük, ha lehet.
Kicsik vagyunk, de egységben vagyunk és

együttműködve lehetünk hasznosak.
Ahhoz, hogy Bocskai örökségét megtarthassuk, végrendeletét továbbra is követhessük,
pozitív jövőképre van szükségünk. Az itthon maradottakat itthon kell tartanunk, a távol lévőket
támogatnunk kell hazajövetelükben. Itthon kell
otthont teremtenünk, ösztönöznünk kell a gyermekvállalást, gondoskodnunk kell egymásról és
a bajba jutottakon, így többen lehetünk. És saját
erőnket egyesítve kell előre mennünk.
Bocskai István harcos helytállása és a bölcs
béketeremtése kell utat mutasson nekünk ma is a
mindennapi harcokban, a mai politikai káoszban.
Bocskai István integrálni tudott és nemzetét
szolgálta. Helytállása azért is aktuális, mert ismét
kormány válság van és ez nekünk nem jó. Ha továbbra is követjük Bocskai végrendeletét, akkor
ezután is közösen építkezünk, egymást kölcsönösen tiszteljük, nem konfliktusokat keresünk,
párbeszédre és kommunikációra törekszünk, úgy
vallási, mint más társadalmi szinten.
Ezt kell szem előtt tartanunk a jövőben is.

József Attila felolvasó-maraton

Mesemondó versenyen

Van képünk hozzá
Könyvbemutató Jobbágyfalván

Megtartani az örökséget
Bocskai Napok 2020
(3. oldal)

Szalagavató a Bocskai líceumban
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Vendégoldal: Nyárádmagyarós község

Erdélyi méhészegyesület alakul

A 2019. esztendő a helyi önkormányzat működésében az egyik legsikeresebb év volt: több
mint hét és fél millió lejes költségvetése volt, egy olyan községben, ahol a saját bevétel ennek csak a három százaléka volt, a többit pályázatok, kormány- vagy megyei pénzek, leosztások tették ki. Az elmúlt időszakot Kacsó Antal elköszönő polgármester értékelte.

Négy nagy projektet futtatott az utóbbi
időszakban az önkormányzat. A Magyarós és
Selye közötti községi utat öt kilométer hoszszan leaszfaltozták, a tavaly sikerült is átadni.
Folyamatban van egy 500 ezer eurós beruházás a magyarósi iskolánál, ahol az épületetet
bővítették és teljesen felújítják a tetőzettől

feliratát, bármilyen dühöt vagy szomorúságot
hozna is magával, egyszeriben megnyugszik.
Bár sokan próbáltak különböző politikai tőkét kovácsolni ezen a helyen, ez sosem sikerült – bárki idejött és megtapasztalta, hogy
miről szólnak a Bekecs-tetői események,
azonnal felhagyott az ilyen szándékokkal.
Ezért sosem volt semmilyen incidens az elmúlt években, és remélhetőleg nem is lesz, a
polgármester pedig bizakodó, hogy a felelőtlenül motorkerékpározó fiatalok sem fogják
majd tönkretenni ezt a helyet.
Új projekteket készítettek elő

a nyílászárókon át a padlópurkolatig. Egy
másik 500 ezer eurós beruházás a magyarósi kultúrotthon épületének korszerűsítése,
amely a vártnál jobban elhúzódott, mert a
kivitelezővel szerződést kellett bontani és
új közbeszerzési eljáráson másik kivitelezőt
keresni munkára. A negyedik beruházás a
torboszlói óvoda korszerűsítése, ennek értéke
567 ezer lej. A projektek 70-75 százalékban
meg vannak valósítva, és remény van arra,
hogy az év közepéig el is készüljenek.

Az idei költségvetés pénzügyi kerete is a
tavalyihoz hasonló, ezért szeretnék befejezni
a folyamatban levő projekteket és szeretnék
előkészíteni a községi gázbevezetés dokumentációját és az öregotthonnál egy saját
víztisztító berendezés megépítését, mert a
jelenlegi nem elég nagy, és korszerűsíteni is
kellene.
Az idei költségvetésben szerepelnek
olyan tételek, mint a torboszlói kultúrotthon
javítása, egy ravatalozó építése Magyaróson,
az öregotthon felújítása, Selyében az iskola
javítása és egy ravatalozó építése. Ezek összértéke 400 ezer lej körül van.

Megépül a bekecsi kálvária
Májusban avatnák fel a Bekecsre tervezett
és összefogással megépülő kálváriát – tudtuk
meg. Erre az RMDSZ-es polgármesterek 3-3
ezer lejt adtak össze a tavaly egy szolidaritási
alapba, de más felajánlások is érkeztek, így a
szükséges pénzügyi fedezet biztosítva van. A
keresztút a Bekecs-tető közelében az oldalban lesz kialakítva, és az erdei úttól a kápolnáig vezet. Az út szerpentinesen fog haladni, minden kanyarban állni fog egy kereszt,
amelynek első oldalán Jézus kínszenvedésének egy-egy mozzanata lesz megjelenítve,

a hátoldalon a magyar történelem egy-egy
jelentős pillanata. A megvalósítás egészen
más értéket kölcsönöz a helynek, lelkileg feltöltődik az, aki ezt végigjárja. Amúgy is van
egy különös kisugárzása az egész tetőnek, ha
valaki megáll a Szent Keresztnél és elolvassa

A folyamatban levő három nagy projekt
befejezését tervezik a nyárig, új projektek
indítása a következő polgármesteri mandátum feladata lesz. Kacsó Antal nem szeretné
megkötni senkinek a kezét, és olyan beruházásokat hagyni elindítva, amit esetleg mások
nem kívánnak. A következő községvezetőnek
felajánlja ezeket a projekteket: ezek iránymutatóak, mindeniknek van pénzügyi fedezete
és dokumentációja, ha akarja, ezeket majd
elindítja az új elöljáró, de ha másokat lát fontosabbnak, akkor a nyáron lehet módosítani
a költségvetést és át lehet csoportosítani a
pénzeket más feladatokra. Eddig szem előtt
tartották, hogy a költségvetésből a legtöbb
pénzt Magyarós kapta, Selye és Torboszló
kevesebbet, de mindig minden településnek
jutott a költségvetésből.
Távozik a község éléről
Kacsó Antal polgármester szerint elérke-

zett az idő, amikor úgy érezte, be lehet fejezni a munkavégzést, ezért négy megbizatás
után távozik a község éléről. Amikor átvette a
község irányítását, Magyaróson 50, Selyében
és Torboszlóban 10-10 kézzel tekerős telefon
létezett, ma több mobiltelefonos szolgáltatónak van térereje a községben, modern kábeltévé és internet van. A mandátuma kezdetén
naponta két órát égett a közvilágítás, ma
modern, automatikus, alkonykapcsolódású,
LED-égős közvilágítás működik sötétedéstől
virradatig. A szociális háló a legjobbak között van a Nyárádmentén, van öregotthonuk,
gyermeknevelési központjuk, Caritas házibeteggondozásuk, alapító tagjai a SMURD-nak.
Az egyházak templomai a községben mind
megújultak vagy új templomok épültek, segítettek nekik kormánytámogatásokhoz jutni.
Valamennyi oktatási és kulturális intézmény
megújult, melegítéssel, illemhelyekkel, vezetékes vízzel látták el. Polgármestersége alatt
20 kilométer aszfaltút épült a községben,
beleértve a Marosvásárhely-Sóvárad megyei
utat is. Egyetlen gépük sem volt, ma egész
gépparkjuk van, nem kell senkinek fizetniük
a sáncásásért, hóeltakarításért, legelőtakarításért, vízszállításért, és így óriási pénzeket tudnak megtakarítani a községnek. Az ő
mandátuma alatt valósult meg a Bekecsen
áthaladó megyei út újjáépítése, hogy több
évtizedes szünet után ismét bekapcsolják a
községet a megye közlekedési vérkeringésébe, de a Bekecs-tetőn is ekkor épült újjá több
évszázad után a kápolna, lett kilátó, kereszt
és lármafa. Ha nem is egyedül az ő érdeme,
de tagadhatatlanul mozgatórugója volt ezeknek a folyamatoknak.
Kacsó Antal úgy érzi, hogy nem kell lehajtott fejjel távoznia a község éléről.
Ennek ellenére van benne némi keserű
érzés, de ezt a rendszer váltotta ki. Úgy érzi,
a polgármestereket jelenleg az ország első
számú közellenségeinek tekinti a társadalom,
de főleg a hatalom: az ő bérezésük nem növekszik az alkalmazottakéval együtt, de különnyugdíjra sem számíthatnak, mint egyes
választott személyek. Ugyanakkor azonban
a kormánytól a prefektúrán át minden állami
szerv a polgármesterre hárít minden felelősséget, az a hibás az árvízért, szárazságért, tűzért, koronavírusért. Mindenért a polgármesternek kell felelnie, ha nem tett meg minden
óvintézkedést, és mindezt úgy, hogy ezekhez
a többlet feladatokhoz egyetlen lejt sem oszt
le a kormány. Márpedig mindenre nagyon
nehéz előteremteni a pénzforrásokat, főleg
olyan kisközségekben, ahol a saját források
egyötödét az alkalmazottak fizetése emészti
fel.
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Mézes

Sikeres megbizatást zárva

Négy nagy projektet zárnának

nyárádmenti

Február 21-én Szeredában tizenhét személy írta alá az Erdélyi
Magyar Méhészegyesület alapító okiratát. Az új szervezet hatékonyabb
kommunikációt szeretne a méhészek között, illetve érdekvédelmet és
piacot biztosítani számukra.
Az ünnepi pillanatokban a méhészeket köszöntötte Szabó Árpád
megyei tanácsos, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének egyik
alapítója és Maros megyei képviselője, aki tolmácsolta: szívesen látják
az új méhészegyesület csatlakozását a szervezetük fórumához.
Az alakítandó egyesület kinevezett elnöke, a Nyárád-völgyi Méhészegyesület vezetője, a Balde Ernő elmondta: a tagok között négy
fiatal is helyet kapott, és van már marketingfelelősük, valamint internetes kommunikációs felületük. Az alapító okiratot közjegyző jelenlétében írták alá nyárádszeredai, hármasfalusi, csíkszeredai, ákosfalvi,
dálnoki, gyergyói, csekefalvi, korondi, kolozsvári, medgyesi, nagykárolyi és érmihányfalvi méhészek. Ezt követően az elnök elmondta: az
egyesület nem etnikai alapon jön létre, hanem ott próbálja betölteni a
hiányt, ahol az országos méhészegyesület nincs jelen. Az is kiderült: az
országban gyengébb volt a méztermelés, kevesebb a méhész is, és ez is
egy lehetőséget jelent az erdélyi méhészek számára. Többek között szó
esett egy marosszéki mézlovagrend
megalakításáról is,
amit már idénre célul tűznek ki.
Balde Ernő legfontosabbnak azt
tartja, hogy a közeljövőben feltérképezzék a magyar
méhészeket Erdélyszerte, továbbá eljuttatni hozzájuk a méhészeti törvényt román és magyar nyelven, a
következőkben is közölni velük a jogszabály-változásokat anyanyelven. A támogatások eléréséhez, lehívásához is segítséget nyújtanának,
ismertetnék, hogy mikor milyen dokumentumokat kell beszerezni,
bátorítanák a méhészeket, hogy ne ijedjenek meg a pályázatoktól. Erdélyben próbálják megtartani a régi barna anyaméhet, amely ehhez a
vidékhez és éghajlathoz van szokva, próbálják azt nemesíteni, azzal
termelni, abban keresni a jövőt. Ugyanilyen fontos az, hogy a tisztességesen megtermelt mézet tisztességes áron tudják eladni. Ehhez
több éves nagy marketingmunka szükséges, de remélik, hogy egyszer
a havasi, a kaszáló- és akácméznek tisztességes ára és megbecsült helye lesz a piacon.
A tizenhét alapító mind magánszemélyként írt alá, de közülük többen is méhészegyesületeket is képviselnek. Mivel több méhész nem
tudott jelen lenni, de felajánlotta munkáját, lesz majd a jövőben egy
második tagfelvételi kör is. Igyekeznek országon belül és kívül, de
akár Európában is minden szakmai egyesülettel tárgyalni, hogy társulási szerződéseket kössenek céljaik elérése érdekében, továbbá szeretnének fiatalokat kijuttatni rövidebb nyugati szakmai tanulmányi
utakra – részletezte az elnök.
Finomságok

Közel 3 kilométer kolbászt láttak
Hatodik alkalommal rendeztek gasztronómiai fesztivált február 1én a Miskolc melletti Sajóvámoson.
Az utóbbi három évben a szervezők arra vállalkoztak, hogy megdöntik az addigi kolbászrekordot. Először a magyar rekordot sikerült
túlszárnyalni, de a 2035 méteres világrekordot is megdöntötték. Idén
a Guinness világrekordok gyűjteményébe illő, tavalyi 2431 métert is
túlszárnyalták: három napon át dolgozott egy húsz fős csapat, és 2732
méterrel felállították az új világcsúcsot. A nem mindennapi kolbászhoz közel két tonna tölteléket használtak fel, az őrleményhez 100 kg

fűszert kevertek.
A gasztronómiai rendezvényen öt disznót öltek le, ezt a résztvevő
csapatoknak osztották ki. A fesztiválra harmadik éve a jobbágytelkiek
is járnak, ugyanis a két település között szoros kapcsolatok alakultak
ki. Idén 41 fős nyárádmenti küldöttség utazott az anyaországba. A jobbágytelki hagyományőrző néptánccsoport kisebb korosztálya a színpadról szórakoztatta a közönséget, míg a felnőttek egy csoportja a disznófeldolgozáson szorgalmatoskodott: egy 230 kilogrammos állat húsát
kellett saját hagyományaik és ízeik szerint elkészíteniük, így kolbász,
véres hurka, májas
kerekedett ki a töltőből, illetve tepertőt olvasztottak. Az
étkeket eladhatták
a helyszínen, a bevételt pedig a Jobbágytelki Kulturális
Egyesület
kapta
meg, amelyet saját
céljaira használhat
fel - tudtuk meg Sebesi Tündétől. Györffi Tibor azt a közvetlenséget és szeretetet emelte
ki, amellyel évente fogadják a nyárádmentieket az anyaországiak. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Cserba
Lajos, aki most találkozott először a jobbágytelki táncosokkal, máris egy pénzösszeggel adományozta meg őket, de kapcsolatfelvételt is
kezdeményezett és további támogatást ígért.
Nemcsak táncait és ízvilágát mutatta meg a fesztiválon Jobbágytelke, hanem tárgyi értékeit is, a faluban készülő szalmatárgyak mellett
festett bútordarabokat is magukkal vittek. A rendezvényre kilátogató
tömegnek azonban nemcsak ez nyerte el a tetszését, hanem a nyárádmenti pálinka is. A jobbágytelki Bakó Csongor itala tavaly első díjat
nyert a pálinkaversenyen, idén pedig aranyérmet hozott az itókája, amit
igencsak szívesen kóstoltak és vásároltak a hétvégi fesztiválozók.
Jövőkép

Zöldségtermesztésben látja a jövőt
A jobbágytelki Bakó Alpár egyike azon
gazdának Hodos községből, akik jövőt látnak a
mezőgazdaságban, saját alapból és a Pro Economica Alapítvány által lebonyolított székelyföldi gazdaságfejlesztési program támogatásával beruháznak ezen a területen.
A 31 éves fiatalember gyári munkásként
dolgozik, most azonban úgy véli, eljött az idő,
hogy a maga ura legyen. A mezőgazdaság nem
újkeletű dolog számára, hiszen kisgyerek korától részt vett a mezei munkákban is, tíz éve a fóliasátras zöldségtermesztésben is dolgozik, de önállóan is gazdálkodott már.
Az elmúlt hetekben a termelésre beállított 10 áras területen elkezdte két, egyenként 500 négyzetméteres fóliasátor építését. A vázat
nem az eddig alkalmazott egyrétegű fólialappal fedi, hanem három
rétegű, cseppmentes fóliával, amelyet levegővel felfújva egy középső
légréteget alakít ki, amely stabilizálja a külső és belső hőmérsékletkülönbséget, tágulása vagy összehúzódása nem teszi lehetővé a jelenlegi sátrak hőingadozását, állandó szinten tartja a benti meleget. Ezt a
sátortechnológiát már mifelénk is alkalmazzák, bár a Nyárádmentén
egyelőre csak egy-kettő akad eddig belőle.
A két sátor összköltsége 95.700 lej lesz, ehhez ő 40 ezer lejjel
járult hozzá, a különbözetet a Pro Economica Alapítványtól nyert
támogatás fedezi, a sátrak építési költsége 6400 euró. Mintegy száz
ezer lejt kell belefektetnie összesen a projektbe. Júniustól novemberig paradicsom, paprika, uborka termesztésében gondolkodik, az év
első felében zöldhagymát és retket számít termelni, az évet salátával
fejezné be. A megtermelt zöldséget egyelőre a marosvásárhelyi napi
piacokon szeretné értékesíteni, de ha nagyobb mennyiség terem majd,
a nagybani piacon ad túl rajta.
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Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!
Amennyiben építkezési anyagokat és egyéb használati termékeket szeretne
vásárolni, kérjük tisztelettel, keresse fel üzletünket Nyárádszeredában, a piac
mellett.

Kapható: tégla, cserép, cement, vas- és faanyagok, különböző ragasztó

és simító anyagok, szaniter termékek, festékek, szigetelő anyagok, fa- és
fémlemezek, kézi és gépi szerszámok és sok egyéb más.

Az Ön pénzéért cserébe segíteni szeretnénk a termékek kiválasztásában,
szállításában és árának megbeszélésében.
Megrendeléseket és házhoz szállítást is teljesítünk.

ÚJ

Most lehetőség van számítógépes színkeverésre is
bármilyen árnyalatban a vásárló kérésére.
Egyszerűen csak segíteni szeretnénk Önnek!

SC BLUE CON SRL - NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)
hétfő-péntek 7:30-16:30 óra
szombat 7:30-13:00 óra
Telefon:0745067577

Új cég a bekecsaljiak szolgálatában!

ÚJ

Megtalálnak minket Nyárádmagyaróson, a posta mellett, az utcában.
Munkaprogram: naponta 8-16, szombaton 8-13 óra között
ARBOR PLUS KFT. Telefon: 0744-525945
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Történelem

Négyszáztizenöt évvel ezelőtt választották
Erdély fejedelmévé Marosszeredában Bocskai Istvánt, aki alig két éves uralkodása végén
olyan politikai végrendeletet hagyott utódaira, amely ma is időszerű – hangzott el a szeredai ünnepségek során.
A dicső fejedelemre színvonalas programokkal emlékeztek: középiskolák közötti történelmi és sportvetélkedőkkel, koszorúzással,
a fejedelemről elnevezett városi kitüntetést
átnyújtásával, irodalmi és táncszínházi előadásokkal, borkóstolóval, a fejedelem nyughelyének felkeresésével és a nevét viselő
szeredai középiskola végzős diákjainak szalagavatójával tették színessé a programot a
szervezők.
Bocskai öröksége kötelez, ezt meg kell
őrizni, ápolni és tevőlegesen hozzá kell járulni – hangsúlyozta a fejedelem szobránál
tartott beszédében a város polgármestere. A
fejedelem végrendeletének követéséhez pozitív jövőképre van szükségünk: így lehetünk
többen és így mehetünk előre egyesület erővel – mondta Tóth Sándor.
Bocskai egyike azon fejedelmeknek, aki
biztosítani tudta Erdély szuveranítását, és
olyan politikai végrendeletet hagyott hátra,
amely irányt mutatott.
Egységre és összefogásra szólított fel,
és ez ma is aktuális:
az erdélyi magyarság
csak akkor lesz erős,
Gyerekvilág

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa révén a Maros megyei iskolák nyertes
diákjai is átvehették Csodasarok nyereményeiket.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság tavaly
hetedik alkalommal hirdette meg Miénk a
város! elnevezésű online játékát, amelyre
külhoni magyar óvodások és kisiskolások
jelentkezhettek. Az egy hónapon át tartó verseny nyertesei 100 ezer forint értékű könyvés játékcsomagot vehetnek át. Vidékünkről
Ákosfalva,
Harasztkerék,
Szentbenedek
és Remete részesült Csodasarok jutalomban.
A remetei Dr. Nyulas
Ferenc Általános Iskolában
február 7-én
délben vehették át nyereményeiket a gyerekek: mivel
itt hét kisdiák ért el kellő pontszámot, két
ajándékcsomaggal érkezett a tanintézménybe Magyarország Csíkszeredai Főkonzu-

Tisztelgés a múlt és a jelen előtt
ha összefog, ha oda tud figyelni egymásra,
segíti egymást, „ha közös célokat fogalmazunk meg, ha közösen cselekszünk azért, hogy
ezeket elérjük” – emelte ki a Maros Megyei
Tanács és a Maros megyei RMDSZ elnöke,
Péter Ferenc, aki szerint a közös emlékezet
is fontos kapocs, és
nemcsak a múlt, hanem
a közös jövőbeli tervek
is össze kell tartsanak az
anyaországiakkal.
Bocskai szavainak
időszerűségét hangsúlyozta
Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője
is. Bocskai a legnagyobb történelmi megpróbáltatások között nemcsak hirdette az egység
gondolatát, hanem Kárpát-medencei magyarságban és annak jegyében képzelte el a jövőt
is – fogalmazott Fodor Tamás konzul.
A fejedelem szobránál a tisztelet koszorúit helyezték el történelmi egyházaink, az
erdélyi magyar pártok helyi szervezetei, intézmények, civil szervezetek, nyárádmenti
önkormányzatok és anyaországi testvértelepülések
képviseletei.
Február 21-iki díszülésén a helyi tanács Bocskai-díj odaítéléséről döntött Csizmadia György
számára, aki több évtizeden át végzett a város
fejlesztésében kiemelke-

dően hasznos munkát mint önkormányzati
képviselő és magánember is, és „ennek révén
a város értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el”.
Csizmadia György 1956-ban született
Szeredában, itt tanult, itt
alapított családot és itt él
azóta is. Az 1996. évi választásokon az RMDSZ
képviselőjeként jutott be
a helyi tanácsba, és annak meghatározó és véleményformáló tagja lett,
önzetlen és segítőkész a
közösségi ügyekben, építő jellegű kritikus, hasznos pénzügyi és gazdasági tanácsadó volt. Egyik fő támogatója az
infrastrukturális beruházásoknak, a történelmi
egyházak, helyi civil szervezetek, kulturális
rendezvények támogatója, a Bocskai-szobor
visszahelyezése és Deák Farkas-szobor felállítása ügyének szorgalmazója, országos csúcsig eljutó egykori sportolóként a helyi sportélet támogatója, a móri testvérkapcsolat egyik
létrehozója. Emberi nagyságát az is mutatja,
hogy tavaly év végén önként lemondott a hatodik tanácsosi mandátumáról, hogy vállalkozása révén Maros megyében egyedüliként helyi, egészséges, finom tejet tudjon biztosítani
a város közel 700 diákja számára az országos
„tej-kifli program” keretében. Példája annak,
ahogyan „egy település szülöttjéből egy tudatos életet követve tiszteletre méltó, megbecsült
polgár lesz” – értékelte őt laudációjában Tóth
Sándor polgármester.

Csodasarok Remetén is
látusának képviselője, Soós Zoltán, akit az
iskola igazgatója és helyettese üdvözöltek,
majd a kisdiákok nyárádmenti népdalcsokorral és egy népmesével köszönték meg a
vendég ajándékát. A dobozok főleg oktató
és társasjátékokat, klasszikus és kortárs gyerekirodalmi könyveket tartalmaztak, illetve
fejlesztő játékot.
Fodor Flóra tanítónő második osztályból Péter Edina Renáta, Vizeli Brigitta, Kürti
Csege László, Magyari Hanna, Szántó Katalin, Lokodi
Eszter, Sófalvi Dorottya
tanulók lettek
nyertesek.
A gyerekek
nagyon aktívan
vettek részt
a játékban,
nagy örömmel dolgoztak szüleikkel
együtt egy közös célért. A közösségért jó és
érdemes dolgozni, a diákok új ismereteket
szereztek, de elmélyült a szülő-diák-pedagógus közötti együttműködés is, a verseny

közösséget épített. A tanítónő nagyon büszke kisdiákjai eme sikerére, és úgy érzi, bebizonyosodott ismét, hogy érdemes belefogni
nagyobb projektekbe is és kitartóan dolgozni. A szülők is örülnek az elért sikernek, Lokodi Kinga Mária az ő nevükben köszönte
meg a tanítónőnek „kivételesen szerteágazó,
állandóan résen levő figyelmét, és azt a lendületes, fáradhatatlan munkáját, amelynek
gyümölcseit a gyerekeink aratják le.”
Kacsó Zsuzsánna Tünde igazgató kiemelte: az utóbbi időszakban az iskolából
kerültek ki már Ady Endre ösztöndíjasok, a
Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjjal kitüntetett diákok, a pedagógusok a szomszédos országokban élő társaikkal nemzetközi
képzéseken vehettek részt, a Szülőföldön
magyarul programnak köszönhetően az iskola mintegy ötszáz tanulója részesül évek
óta anyagi juttatásban, míg Fodor Flóra
tanítónőt a tehetséggondozásban mutatott
kimagasló munkája elismeréseként Bonis
Bona díjjal tüntették ki. Mindezekért több
intézménynek jár köszönet, egyszóval az
anyaországnak és kormányának. „Hálásak
vagyunk a lehetőségekért, a segítségért, melyet nekünk, külhoni magyaroknak nyújt”
– tolmácsolta a konzul révén az igazgató.
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Művészet

Csillagokkal festett álmok
Két nyárádmenti nő – életkorban és földrajzilag nem a legközelebbiek, de ugyanaz a szenvedély vezette mindkettőjüket közös alkotótérbe.
A válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány továbbképzőin és művészeti táboraiban kezdték tudatosan művelni a belsejükből már korábban
előtörő vonalak és formák rajzolgatását. Alig egy éve tanulják, s máris
azt vallja mindkettő: életük része a bútorfestés.
A vajai László-Fábián Júlia tanítónő
ritkábban, inkább csak felkérésre készít
apróbb festett fatárgyakat ajándékként.
Első darabjait ajándéktárgyként festette
meg, majd részt vett egy válaszúti továbbképzőn, ennek keretében találkozott “élesben” a bútorfestéssel. Egy éve
beiratkozott egy több részes válaszúti
képzésre, és élvezi, amikor szeme előtt
és keze alatt kivirágzik egy tárgy. Csak
hagyományos motívumokat használ a
bútorfestésben, szeret a templomi kazetták díszítővilágából meríteni,
de rá jött, mennyit merített a bútorfestés a hímzésmintákból, illetve
hogy mennyi elemet átvettünk egykor az úri hímzésből is. Nem titkolt
vágya, hogy a faluban vezetett népdalkör mellett egyszer bútorfestést
és hímzést is oktathasson a felnőtteknek.
A jobbágytelki Bakó Mónika gyerekkora óta vonzódik a rajeszközökhöz. Férje
bátorította, hogy nekilásson
a bútorfestésnek, ami annyira
megtetszett neki, hogy egy
éve feladta a munkahelyét
és egész életét erre a mesterségre tette fel. Beiratkozott a
válaszúti bútorfestő tanfolyamokra, júliusban pedig már Békéscsabán egy alkotótáborban készítette el élete első festett templomi kazettáját: annyira sikeresen, hogy
Hagyományos Mester Remek elismerésben részesült, olyan minősítésben, amelyet mások csak évek munkájával érnek el.
Azóta is szorgalmasan dolgozik, sokféle tárgyat megfest, a legtöbbet rendelésre fest. Csak népi motívumokat használ, de nem csupán
a hagyományos színeket, hanem az új, élénk árnyalatokat is, hiszen
egyre többen szeretnék ezeket a festett tárgyakat hazavinni a modern
lakásaikba is, így összhangot kell teremteni a színvilágban. Emellett
sokat és folyamatosan tanul, de ezt nem öncélúan teszi, hanem másokkal is szeretné megosztani ismereteit.

Dokumentum

Könyvek egy régi világ eltűnéséről
Csíkfalva községről megjelent harmadik könyvét mutatta be Jobbágyfalván febrár 13-án dr. Gagyi József.
A Sapientia EMTE tanára tizenhat éve végez kutatásokat a községben, 2004 óta jár ide a kommunikációs és közkapcsolatok szakos
hallgatóival nyári gyakorlatokra. A céltémák mellett mélyebbre ásta
magát a község társadalmi változásainak vizsgálatában, és az itt eltöltött időnek most kezdenek meglátszani a hosszú távú eredményei.
Legújabb kötete a jobbágyfalvi
Sztrátya Domokosról szól, aki
egész életét a pontos munkának
szentelte. A négy éven át tartó
beszélgetések nyomán látott
nyomdafestéket a Régi ember
új világban című kötet, amely
nem csupán egy könyv, hanem
kordokumentum is. Sztrátya

Domokos a katonaság után rövidebb ideig a kollektív gazdaság irodáján, azt követően két és fél évtizeden át villanyosként dolgozott. Hatalmas érdeme az, hogy mindez idő alatt naponta és év végén mindent
statisztikába szedett. A kötet a paraszti világ végét és a modern világ
megjelenését mutatja be, s ezzel együtt olyan értékeknek a háttérbe
szorulását, mint az ember igazi, testi-lelki szabadsága és az otthonhoz,
a birtokhoz való ragaszkodás.
A rokonság nevében Sztrátya Domokos unokaöccse, Dászkel
László volt nyárádszeredai polgármester mondott köszönetet a szerzőnek, majd Csíkfalva község elöljárója is. Domi bácsi olyan értékeket
képviselt, mint a komolyság, életvidámság, munkaszeretet, becsületesség, elhivatottság. Ha ebből egyet-kettőt sikerül átmenteni a mába,
akkor szerencsések vagyunk – emelte ki Balogh István, hangsúlyozva,
mennyire szerencsés helyzetben van a község, amiért Gagyi tanár úr
otthonos mozgásával és áldásos munkájával sok mindent előásott a
múltból.
Dr. Gagyi József első, Csíkfalva községhez kötődő könyve a jobbágyfalvi id. Balog Pállal folytatott négy évi beszélgetései nyomán
jelent meg. A Ha akartam, fütyörésztem, ha akartam, dudolászgattam
(2012) című kötet Pali bácsi életútja, személyisége mellett a falu és a
község életébe is bepillantást nyújt a második világháborútól a kommunizmuson át az 1989-90-es rendszerváltást követő időszakig. Második könyve, az Aki tudta, vitte (2018) a kollektív gazdaság idején
történő részesedésszerzésről (magyarán lopásról) szól.
Kimagasló

Újabb kis tehetséget támogatnak
Tavaly ősszel ösztöndíjat nyert egy nyárádmenti diák, hogy tehetségét tovább fejleszthesse.
Tavaly júniusban hirdette meg az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzet
Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj nevű pályázatot. Célja
az anyaországi és határokon
kívüli, kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése. A nyertesek között van egy göcsi
kisfiú is.
A 6. osztályos Pap Dániel a népdaléneklés területén
emelkedett ki, évek óta ott találjuk a vetélkedők legjobbjai között. Az
ösztöndíjpályázatra való jelentkezését a vajai László Fábián Júlia tanítónő szorgalmazta, aki elmondta: a gyereknek nagyon, szép, kellemes, csengő hangja van, és a községszinten ő az, aki megérdemli, hogy
ilyen ösztöndíjat kapjon.
Dániel óvodás kora óta folyton énekel, tehetségének nemcsak családja örülhet, hanem a közösség is, gyakran énekel a templomban is,
de gitárkísérettel is segíti a többi éneklő gyereket. Pap Enikő tanítónő
is folyamatosan bátorította elemi osztályos korában, hogy részt vegyen
a népdalvetélkedőkön, de otthonról is megkapta a biztatást, mert úgy
érzik, hogy élete meghatározó tényezője is lehet az éneklés – mondta
el lapunknak az édesanya, Pap Katalin. Dániel az ákosfalvi általános
iskolában tanul, évente szereplője a községi megyei népdalvetélkedőknek, tavalyelőtt részt vett egy székelyföldi regionális versenyen is,
továbbá szerepelt egyéb népdal- és nótaversenyeken, két alkalommal
lépett fel az Őszirózsa országos vetélkedő döntőjében is.
Az elnyert 500 ezer forintos anyaországi támogatást egy teljes
népviselet elkészítésére, egy gitár és egy hordozható számítógép beszerzésére, valamint magánórákon való tanulásra használhatja fel a
gyerek, aki már most Vásárhelyen és Vajában tanul éneklést, de a vajai
népdalkörben is részt vesz, ahol sokat tanul László-Fábián Júliától és
Csatlós Csilla Éva kántornőtől. Szeretne továbbra is népdalvetélkedőkre járni, de nagy álma, hogy egyszer megméretkezzen egy nagy
tehetségkutató versenyben is.
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